
 

 

شناسی جامعه .ایران در دینی التزام و مذهبی تکثر(. 1399) محمدرضا البان،ط
 .1۲۵-1۴۷(، 1۵)۷ نهادهای اجتماعی،

 

 تکثر مذهبی و التزام دینی در ایران

 1محمدرضا طالبان

 ۶/۵/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:                                                            ۸/۱۰/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 چکیده
با التزام دینی یکی از محورهای اصلی منازعه میان دو پارادایم تکثر یا تنوع مذهبی چگونگی ارتباط بین 

ذخیرة دانشی قدمای علوم اجتماعی ذیل شناسی دین در سه دهة اخیر بوده است. حاکم بر جامعه

گردد. می التزام دینیموجب تضعیف تکثر/تنوع مذهبی پارادایم سکوالریزاسیون حکایت از این داشت که 

منجر به تکثر/تنوع مذهبی در مقابل، پارادایم جدید اقتصاد دین یا مدل بازار دین استدالل نمود که 

و تکثر/تنوع مذهبی  های ارتباطی میان دو متغیرشود. در مقالة حاضر، مکانیسممی التزام دینیافزایش 

از دیدگاه دو پارادایم سکوالریزاسیون و بازار دین تشریح شده و سپس، فرضیات متعارض  التزام دینی

ان مورد کشوری با واحد تحلیل استهای ثانویة مربوط به ایران از طریق تحلیلِ تطبیقی درونآنها با داده

 و التزام دینیتکثر/تنوع مذهبی نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباطی میان  وارسی تجربی قرار گرفت.

پارادایم های این تحقیق نتوانست حمایتی تجربی برای دو یافتهدر ایران وجود نداشته است. در حقیقت، 

که بلفراهم آورد؛ با التزام دینی  تکثر/تنوع مذهبیچگونگی ارتباط بین در شناسی دین حاکم بر جامعه

 .نمودسکوالریزاسیون و بازار دین محسوب پارادایم برای هر دو تجربی عنوان چالشی بهباید آن را 

 .تکثر مذهبی؛ التزام دینی؛ سکوالریزاسیون؛ بازار دین؛ شاخص هرفیندال ها:واژهکلید
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 مسأله مقدمه و بیان -۱

در چهار دهة گذشته شاهد تجدید حیات دین در صحنة اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف 

های متعددی را نام برد از جمله، انقالب اسالمی توان نمونهایم. در این راستا میدر جهان بوده

انی در های پروتستجنبشرشد گرایی سیاسی اسالمی در کشورهای متعدد، در ایران، فعال

آمریکای جنوبی؛ احیای اخالقی در کلیسای کاتولیک  دررونق کلیساها ، ایاالت متحده آمریکا

شبه گرایی هندوئیسم در گرایی سیاسی در میان بودیسم در آسیای جنوبی، و فعالرومی، فعال

های دینی نه تنها توجة سیاستمداران و (. این خیزش3۲۲: ۲013 ،1گرافهند )دیقارة 

دانشمندان علوم  تری در میانزیادبسیار توجة مورد ، ها را بخود جلب نمود؛ بلکهژورنالیست

تقریباً از بدو تکوین این بود که  ،دلیل اصلی آن. قرار گرفتشناسان دین اجتماعی بویژه جامعه

میان دانشمندان دیدگاه عمومی و غالب در میالدی  1980تا اواخر دهة علوم اجتماعی جدید 

افول سیاسی دین به همراه  -زوال اهمیت اجتماعیو علوم اجتماعی این بود که سکوالریزاسیون 

 یافتهتوسعهمدرن و ناپذیر در جوامع ناپذیر و برگشتیک فرآیند اجتناب داری مردمدین

را تجربه و نتایجش در حال توسعه نیز عاقبت همین روند  وغیرمدرن  باشد؛ و کشورهایمی

که  بودمفاد اصلی تز سکوالریزاسیون در این اعتقاد نهفته که در واقع، از آنجا  خواهند نمود.

سرتاسر جهان در  تجدید حیات مذهبی در ؛دارند ذاتی دین و مدرنیزاسیون با یکدیگر تعارضِ

ترین کشور یافتهتوسعهمذهبی در  سرزندگیچهار دهة گذشته و بویژه سطوح نسبتاً باالی  طول

شک و تردید مورد  حدیبهشناسان نزد برخی جامعهتز سکوالریزاسیون را  ،اآمریکجهان یعنی 

 ،۲استارکشناسی دین گردید )در جامعه« پردازیرنسانس تئوری»منجر به یک که قرار داد 

در همین راستا بود که برخی دانشمندان علوم اجتماعی که بشدت مخالف با تز (. 3: 199۷

نمودند. دین  اجتماعی مطالعاتتئوری انتخاب بخردانه را وارد حوزة سکوالریزاسیون بودند، 

که بود بریج استارک و بین( توسط 198۷) 3«تئوری دین»کتاب  انتشار ،این تحول عطف نقطة

اثر تئوریکی این . (3۲۲: ۲013گراف )دی ه بودسال بعد از چاپش ناشناخته ماند ینچند تا

آن بر نامیده شد؛ چون در به دین  ۴«محوررویکرد عرضه»بریج بعدًا بعنوان استارک و بین

و  بودند تأکید کردهسرزندگی دینی حیات و در های مذهبی گزینهها و آموزهاهمیت عرضة 

 محورکه تئوری عرضه واقعیت آن بود. ندثابت فرض نمودبطور کلی نزد مردم را برای دین  تقاضا

 

1- De Graaf  

2- Stark  

3- A Theory of Religion 

4- Supply side approach 
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انتخاب بخردانه برای حوزة دین بوده  پارادایمکمکِ العادة مهم و شاید تنها فوق کمکِ به دین،

 و «تئوری انتخاب بخردانه»های برچسباز پژوهان اجتماعی دین و به همین دلیل،است؛ 

جدید  نظریِ رویکرددر هر حال، این . اندنمودهتعویض استفاده بطور قابل «محوررویکرد عرضه»

از دهة  ،استنیز نامیده شده  ۲«بازار دیننظریة »و  1«اقتصاد دین»پژوهِی اجتماعی که در دین

در  -سکوالریزاسیونقدیمی  در مقابل پارادایم -عنوان پارادایمی جدیدمیالدی به بعد به 1990

برای ) ه استه و منشأ منازعات نظری و تجربی متعددی گردیدشناسی دین درآمدحوزة جامعه

 ،۵؛ استارک و فینک199۷ ،۴؛ هچتر و کانازاوا1993 ،3وارنرآشنایی با این منازعات ر. ک. به: 

 .(۲016 ،۷؛ لیر۲013 ،گراف، دی۲00۷ ،6؛ لخنر۲006 ،؛ استارک۲000

مربوط به  شناسی دینمنازعه میان این دو پارادایم در جامعهدر  کانونییکی از محورهای 

پردازان نظریهادعای بنا به . بوده است 9دینی التزام با 8تکثر یا تنوع مذهبی ةچگونگی رابط

همواره بر این اعتقاد ملتزم  سکوالریزاسیون پارادایم قدیمی ،پارادایم جدید در مطالعات دین

 خصلتباشد که  مستحکمدر یک جامعه، قوی و تواند میکه دین فقط هنگامی  استبوده 

و  مردمدینی موجب تضعیف ایمان تکثر/تنوع مذهبی از این روست که باشد و  ی داشتهانحصار

یکی از پیامدهای مذهبی  تکثر یا تنوعهمچنین، چون . گرددمی دینی التزام کاهش

زوال  به افول و روناخواه خواهدین در جوامع مدرن  باشد،مدرنیته میفرآیند ناپذیر اجتناب

 . دگذارمی
هر جا مدرنیته پیشرفت جدی کرده، از اقتدار و اهمیت دین کاسته شده است... افول 

میزان پیروی از آن دین و در نتیجه، افول کلی آن دین  اقتدار دین بتدریج به افول

 (.139۲ ،انجامد )بروسمی

پس، ذخیرة دانشی قدمای علوم اجتماعی ذیل پارادایم سکوالریزاسیون در قبال این پرسش 

حکایت از این پاسخ روشن داشت « چگونه است؟ دینی التزامبا تکثر/تنوع مذهبی ارتباط »که 

 

1- Economics of Religion 

2- Religious Market theory 

3- Warner  

4- Hechter & Kanazawa  

5- Finke  

6- Lechner  

7- Iyer  

8- Religious Pluralism  

9- Religious Commitment 
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 گرددمی دینی التزامموجب تضعیف تکثر/تنوع مذهبی که ارتباط مزبور، منفی است؛ یعنی 

 .(۲011 ،۲؛ نوریس و اینگلهارت۲011، 1999، 139۲، 138۷ ،1؛ بروس139۷ ،)برگر

منجر تکثر/تنوع مذهبی استدالل نمود که یا مدل بازار دین در مقابل، رویکرد اقتصاد دین 

های گوناگون های انتخابی بیشتری را برای دینداریشود؛ چون، گزینهمی دینی التزامافزایش به 

؛ 198۷ ،3بریجکند )استارک و بینشان فراهم میمردم جهت ارضای نیازهای مذهبی متنوع

؛ ۲000 ،؛ استارک و فینک1993 ،ایاناکن؛ فینک و ا199۲ ،؛ فینک و استارک1991 ،۴ایاناکنا

استدالل نمودند که پردازان پارادایم جدید نظریهدر حقیقت،  (.9۲01 ،۵استارک و کورکوران

بطور تکثر/تنوع مذهبی یعنی،  -اش درست استشناسی دین، وارونهدیدگاه سنتی در جامعه

 دینی ارتباط دارد. التزاممثبت با 

برای اولین بار بر اثبات یک چنین شناسان درون این پارادایم جدید برخی جامعه، باری

ارتباطی استدالل نظری اقامه نموده و تأیید تجربی آن را با بررسی شهرهای درون کشور آمریکا 

نظریِ تأیید شده با شواهد ، چون این مدعای لکن(. 1988 ،نشان دادند )فینک و استارک

 موجب برانگیختنادی و عقل متعارف در سنت علوم اجتماعی بود، تجربی برخالف شهود ع

تحقیقات تجربی ، الوصفمعگردید.  ی تجربی در این خصوصهاای از پژوهشالعادهمیزان فوق

، تا جایی که دینی به نتایج همگرایی نرسید التزامو تکثر/تنوع مذهبی در خصوص ارتباط میان 

تحلیل آماری انجام گرفته در خصوص  193 بر جامع یمروردر دین  انِشناسجامعهتن از دو 

 : نتیجه گرفتندچنین دینی  و مشارکت التزامبا تکثر/تنوع مذهبی چگونگی ارتباط میان 

 ۴۴تا( ارتباط مثبتِ معنادار و   60درصد ) 31های انجام گرفته، از میان کلِ تحلیل

 ۲۵تا( ارتباط منفیِ معنادار میان این دو متغیر را بدست آورده بودند.  86درصد )

و مشارکت دینی تکثر/تنوع مذهبی تا( نیز نشان دادند که ارتباطی میان  ۴۷درصد )

تا، منفیِ  ۲1جد ضرایب همبستگی مثبتِ غیرمعنادار و تای آنها وا ۲6وجود ندارد که 

 .(۲6۴: ۲001 ،6چاوز و گورسکیغیرمعنادار بود )

 

1- Bruce  

2- Norris & Inglehart  

3- Bainbridge  

4- Iannaccone  

5- Corcoran  
6- Chaves & Gorski  
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 یکهنوز هم دینی  التزامبا تکثر/تنوع مذهبی میان  ارتباط تجربی تحقیقات ةدر حیط پس،

 . استکه نیازمند تحقیقات بیشتر  مانده باقی جدلی ةمقول

تکثر/تنوع برای وارسی ارتباط میان  انجام گرفتههای تجربی تر، کلیة پژوهشاز آن مهم

؛ و متأسفانه هیچ پژوهشی انجام گرفتههای دینی مسیحی در درون سنتدینی  التزامو مذهبی 

های عمدة . از این رو، و با توجه به تفاوت1فته استپذیربا این هدف در سنت اسالمی انجام ن

و سکوالریزاسیون با مسیحیت الزم و ضروری است تا ادعاهای تئوری بازار دین  دین اسالم

دینی در میان جمعیت مسلمانان نیز  التزامبا تکثر/تنوع مذهبی یا منفی مبنی بر ارتباط مثبت 

 مورد ارزیابی تجربی قرار گیرند.

 پژوهش پیشینه -2

 تبییین نظری -2-۱

شامل مشخص نمودن تأثیر یک متغیر در علوم اجتماعی گرچه، بخش مهمی از تبیین نظری 

تر عبارتست از مشخص نمودن مکانیسمی خاص تبیینی بر متغیر وابسته است؛ ولی، بخش مهم

توانند تعریف شوند ها می. مکانیسمدهدپیوند میمتغیر وابسته به که آن متغیر تبیینی را 

طریق آنها یک متغیر تبیینی، اثری علّی روی واسط که از /بعنوان فرآیندها یا متغیرهای میانجی

؛ ۲001 ،۴؛ ماهونی1998 ،3؛ هدستروم و سوئدبرگ1998 ،۲بودونگذارد )متغیر وابسته می

؛ ۲01۲ ،و ماهونی 8گورتس ؛ ۲009 ،۷گروس ؛۲00۵ ،6؛ جورج و بنت۲00۴ ،۵لیتل

هایی که تبیینبه شناسانة علوم اجتماعی، (. از این رو، در ادبیات روش۲018 ،9یلیکوسکی

؛ بدین است شده اطالق 10«جعبه سیاهبا های تبیین» ،اندرا تشریح ننمودههای میانجی مکانیسم

نحوی و از طریق چه فرآیندی متغیر تبیینی با متغیر وابسته به« چگونه»معنا که معلوم نیست 

 به درون جعبة سیاه ضروری استبینی شده، ارتباط پیدا کرده است. به همین سبب، که پیش

 

 که مسلماً استقرای تام نبوده است.البته تا جایی که احصاء گردید  -1

2- Boudon  

3- Hedström & Swedberg  

4- Mahoney  

5- Little  

6- George & Bennett  

7- Gross  

8- Goertz  

9- Ylikoski  

10- Black-box Explanations 
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رفته و مکانیسمی را مشخص  (یا وابسته)متغیر برونداد  و (یا مستقل) درونداد میان متغیر

ها در علوم اجتماعی تغییری را ببار آورده است. نقش اصلی تئورینماییم که این ارتباط یا هم

درونداِد ر)های( ای است که متغیها یا فرآیندهای تکرارشوندهنیز معرفی و تشریح  مکانیسم

تبیینی در مدعای ، هر گونه دلیلدهند. به همین وابسته پیوند میبروندادِ تبیینی را به متغیر 

جعبه با های تبیین»دینی، جزو التزام با تکثر/تنوع مذهبی خصوص ارتباط مثبت یا منفی 

« چگونه»های میانجی، روشن شود که که با تشریح مکانیسم ، مگر آنشودمحسوب می« سیاه

 آید. این نحوة ارتباط بوجود می

این  رویکرد نظری سکوالریزاسیون طرفدارانمدعای طور که پیش از این گفته شد، همان

تکثر یا وجود دارد؛ یعنی  با التزام دینی همبستگی منفیتکثر/تنوع مذهبی که بین  بوده است

مدل  رکنِ رکینِ که، حالی در دهد. می کاهش التزام دینی مردم یک جامعه را مذهبی، تنوع

و التزام  تکثر یا تنوعنظری بازار دین بر این پایه استوار شده که همبستگی میان دو متغیر 

دهد. می افزایش التزام دینی مردم یک جامعه را مذهبی، تکثر یا تنوعدینی، مثبت است؛ یعنی 

اند که متضاد ارائه نموده شناسی دین دو تبیینبه این ترتیب، دو دیدگاه نظری رقیب در جامعه

با چه حال، باید دید هر یک از این دو رویکرد نظری تأیید یکی مستلزم رد دیگری است. 

دینی را باز کرده تا روشن التزام و تکثر/تنوع مذهبی مکانیسمی، جعبة سیاه میان دو متغیر 

 ارتباط بوجود آمده است؟چگونه این  نمایند که

 در دین که رسدو بدیهی می واضح نظر بهسکوالریزاسیون از دیدگاه پارادایم قدیمی 

مختلفِ رقیب دچار حیرت و  تر خواهد بود که مردم بخاطر روبرو شدن با مذاهبِقوی مناطقی

 وظیفة»داده است  توضیح برگر پیتر ،برجستة دین شناسجامعه که طورسرگردانی نشوند. همان

 سرتاسر حیات اجتماعی آن، در که مشترک جهان یک بوده است از ساختدین عبارت  سنتی

(. این وضعیت فقط در 133-۴: 1969 ،1)برگر« کندهمه افراد پیدا می غایی برای معنایی

 -تواند رخ دهد که یک نهاد مذهبی منفرد، غالب باشد تا بتواند یک سایبان مقدسجوامعی می

دورکیم معتقد طور که ر سرتاسر جامعه بگستراند. همانرا ب -انداز جهانشمول مذهبییک چشم

تواند ای که چندین گروه مذهبی با یکدیگر در رقابت هستند، دین کمتر میبود در جامعه

برگر نیز استدالل نمود، در جوامع یا مناطقی (؛ 31: ۲000 ،حکمفرمایی کند )استارک و فینک

انحصاری و  باورپذیریِ ساختاراعتبار و « دین»که چندین مذهب رقیب و ناسازگار وجود دارند، 
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کند که دهد و به نوعی از کاالهای مصرفی تقلیل پیدا میاش را از دست میقدرتِ قبلی بالتبع،

 مردم آزادند اگر آن را مناسب دیدند، انتخابش کنند. 

که از این طریق  مذهبی جهان باشد، بادوام و فراگیر مذهبی باورپذیری ساختار اگر

 جهان» حالت بهینه، در. بود خواهد بادوام و فراگیر آگاهی افراد نیز شود درمی حفظ

 این ساختار هر چه حال، این با. مسلّم پنداشته شده و پذیرفته خواهد شد «مذهبی

گیرد می قرار وچراچون نیز مورد مذهبی جهان ذهنیِ واقعیت گردد، تضعیف باورپذیری

 (. 1۵0: 1969برگر )دهد می نشان را ظاهر خود اطمینان،و عدم

شدن دین مسیحیت به مذاهب تکهدورکیم استدالل نمود فرآیند تکهدر همین راستا بود که 

فراگیر را از میان برد و بذر شک و  الهیِ مختلف مسیحی در غرب، قدرت هژمونیک آن دینِ

( به این 1969« )سایبان مقدس»تردید را در میان مردم کاشت. استدالل برگر نیز در کتاب 

 سکوالریزاسیون وفرسایش دین  ناخواه موجبخواهتکثر/تنوع مذهبی انجامد که نتیجه می

 . گرددمی

سازد که این امر را خیلی دشوار می متکثر، از انحصار درآمدن دین و ایجاد وضعیت

 دین برای باورپذیری جدید ساختار باورپذیری را حفظ و نگهداری نمود یا یک ساختار

 دیگر چون دهند،شان را از دست میباورپذیری، فراگیری ساختارهای. ساخت

هدف تأیید  برای عمل در جهت کل یک بعنوان را بطور طوالنی جامعه توانندنمی

ای جهان مذهبی خاص بطور فزاینده هر ساکنان .. برای.به خدمت گیرند اجتماعی

 ساختارهای این، بر عالوه. بمانندمعاصر، مطمئن باقی  جوامع شود تا دردشوار می

می دست از مصرفی فرهنگ هایپویایی از پیامدی بعنوان را شانباورپذیری، ماندگاری

 . (1۵1دهند )همان: 

اسالم به همان اندازة مسیحیت یا آیین هندو  باشد کهمسلمانی معتقد اگر برای مثال، 

بودن های اختصاصاً اسالمی و درستزهصادق است، الجرم باید نتیجه بگیرد که رابطة میان آمو

و همین نکته در بارة پیروان همة ادیانِ دیگر نیز صادق  ؛شان، بسیار ضعیف استواقعییا اعتبار 

برای آن که فردی یک دین یا مذهبِ خاص را با تمام وجود بپذیرد، باید  دیگر، عبارت است. به

دیان و مذاهب نسبت به عالم و رابطة فرد با آن را چنان ببیند که گویی درکی معتبرتر از سایر ا

برای  اعتبار و باورپذیری مذاهب را ساختار مذهبی، همین تکثر یا تنوعدهد. عالم بدست می

و افزایش سکوالریزاسیون  مذهبی التزام و مشارکت کاهش اش،که نتیجه کندمی افراد تضعیف

  .بود خواهد
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در  شناس برجستة بریتانیایی،، جامعهبروس در ادامة همین خط استداللی بود که استیو

در اروپا همان تکثر/تنوع مذهبی تشریح چگونگی تحقق سکوالریزاسیون در اروپا نشان داد که 

معبر و مسیری بود که منجر به سکوالریزاسیون یا افول دین و دینداری گردید. بنا به استدالل 

 شوندمی آگاه جامعه وجود دارند، مردممتعددی در یک و مذاهب بروس، در وضعیتی که ادیان 

ی و مذهب فهمند که هیچ دینهای مختلفی برای انتخاب هستند و در واقع میواجد گزینه که

 .باشد تواند لزومًا درستنمی

توان از مردم خواست از یک دین خاص یا سبک در وضعیت تکثر دینی دیگر نمی

ثر دینی در یک جامعه مردم مذهبی واحدی پیروی کنند... با پذیرش وضعیت تک

رسند که حال که با پیروی از یک دین نادرست به جهنم احتماالً به این نتیجه می

اصالً ضرورتی ندارد که چندان پروای دین داشته باشند... افول اقتدار یک  ،روندنمی

انجامد دین بتدریج به افول میزان پیروی از آن دین و در نتیجه، افول کلی آن دین می

 (. ۷۷ ،۷3 ،۵6: 139۲)بروس 

پذیری دین از طریق مکانیسم ساختار باورپذیری یا موجهتکثر/تنوع مذهبی خالصه آن که، 

های مذهبی بینیگردد تا التزام دینی مردم کاهش یابد: هر چه جهاناست که موجب می

رسند و موجب افول اعتقادات نظر میبیشتری وجود داشته باشند، هر یک از آنان کمتر موجه به

 و اعمال مذهبی خواهند شد. 

، مکانیسم عّلی کلیدی در تبیین پارادایم جدیِد اقتصاد/بازار دین رفدارانبرای طاز آن طرف، 

آنان  د؛ بلکهوبا التزام دینی اساساً ساختار باورپذیری دین نبتکثر/تنوع مذهبی رابطة میان 

با این فرض که شناسان این گروه از جامعه. محسوب نمودند مکانیسم عّلی اصلیرا  «رقابت»

استدالل نمودند که رقابت میان « به اقتصادهای تجاری هستند اقتصادهای دین شبیه»

های مختلف مذهبی موجب ارتقاء کمیّت و کیفیت محصوالت مذهبی در دسترس گروه

شود را افزایش کنندگان شده و در نتیجه، کِل میزانِ دینی که در جامعه مصرف میمصرف

 نیازها، ها،فرهنگخرده واجد ایجامعه هر در مختلف هایگروه و افراددهد. به عبارت دیگر، می

 هایارائه دادن سبک باتکثر/تنوع مذهبی  بنابراین، مذهبی متفاوتی هستند؛ سالیق ها وذائقه

 شانهایبا خواسته به بهترین وجه متناسب ها کهمذهبی مختلف به هر یک از افراد و گروه

 متکثرتر با مذهبی بازارهایگردد. باشد، موجب افزایش التزام و مشارکت دینی در جامعه می

 مذهبی کنندگانمصرف از تریگسترده طیف ها برای انتخاب،گزینه از «ترغنی فهرستی» ارائه

 ،برند )فینک و استارکرا باالتر می دینی مشارکت و التزام  در نتیجه، و کرد خواهد ارضاء را
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؛ استارک و ۲010 ،بریجو بین ایاناکن؛ ۲003 ،1؛ مونتگومری۲000 ،؛ استارک و فینک1988

اصلی مدل نظری اقتصاد/بازار دین آن است که بسط فهرست  پس، استدالل(. ۲019 ،کورکوران

کنندگان مذهبی تری از مصرفدر یک جامعه به دامنة وسیعبرای انتخاب های مذهبی گزینه

شان را پیدا کنند و نتیجتاً مشارکت دینی افزایش دهد تا گزینة مذهبی مورد قبولامکان می

کند. در واقع، ورود مذاهب اضافی به بازار دین در یک جامعه موجب خواهد شد تا پیدا می

افزایش دهند و دین از سرزندگی بیشتری  شان راهایمذاهب موجود در آن جامعه تالش

مردم التزام و مشارکت دینی روی مذهبی  تکثر یا تنوعبرخوردار گردد. از این روست که 

مذهبی  مختلف هایگردد تا گروهباشد؛ چون، رقابت در بازار آزادِ دین موجب میتأثیرگذار می

طر ریزش تدریجی اعضاء و در تر کار کنند تا اعضایشان را از دست ندهند، وگرنه بخاسخت

 از بین خواهند رفت.  ،نهایت، نداشتن پیروان

های مذهبیِ در رویکرد نظری اقتصاد/بازار دین، رقابت بین روحانیون یا کارگزاران سازمان

، موجب تحرک بیشتر بازار مذهبی آن استای که از مذاهب متعدد برخوردار رقیب در جامعه

در بازارهای اقتصادی متعارف هر چه رقابتِ آزاد و واقعی بین  طور کهشود )همانجامعه می

کنندگان کاالها و دارد( و عرضهها را به تحرک بیشتر وامیهای اقتصادی بیشتر باشد، بنگاهبنگاه

کند که ای از محصوالت مذهبی مجبور میترِ طیف گستردهخدمات مذهبی را به تولید اثربخش

(. پس، ۴0: 199۷ ،ایاناکنمختلف سازگار باشند ) ای خاص مشتریانِهبخوبی با نیازها و ذائقه

تکثر مذهبی  ؛دهدزدایی از حیات مذهبی در یک جامعه، تکثر مذهبی را پرورش میمقررات

و رقابت موسسات مذهبی با یکدیگر موجب عرضة بیشتر و کارآمدتر  ؛گرددموجب رقابت می

گردد تا بتوانند در یک بازار رقابتی، تقاضاهای مذهبی پنهانِ محصوالت مذهبی می

در  اش، سرزندگی بیشتر دینیجة نهاییکه نت ؛کنندگان را به اندازة کافی برآورده کنندمصرف

با افزایش  بلکه ،رساندنه تنها به دین آسیب نمیهبی تکثر/تنوع مذکلِ جامعه خواهد بود. پس، 

کمیت و کیفیت عرضة کاالها و خدمات مذهبی در جامعه برای برآورده نمودن نیازها و 

. شودو موجب تقویت دین می کردهبه سرزندگی دین نیز کمک های متفاوت مذهبی مردم ذائقه

سرزندگی بودن توضیح و تبیین استثنایی پردازان معموالً این مدل را برایاین گروه از نظریه

کنند: چون آمریکا واجد یک بازار مذهبی آزادتر و دینی در آمریکا برخالف اروپا مطرح می

تر از ، مردم آمریکا مذهبیبوده استشده با مقررات دینی تر نسبت به اروپای تنظیمرقابتی

 

1- Montgomery  
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موفقیت و التزام بیشتر مردم اروپاییان هستند؛ ضمن آن که موسسات مذهبی در آمریکا از 

 (. ۲۲0: ۲000 ،؛ استارک و فینک199۲ ،باشند )فینک و استارکنسبت به اروپا برخوردار می

مردم که  چنین گفته شده استسکوالریزاسیون  پیتر برگر از در نقد تبیین نظری، همچنین

تنوع مذهبی محافظت نماید. مخاطرات ندارند تا آنان را از فراگیر  نیازی به یک سایبان مقدسِ

برخوردار « چترهای مقدس»ها و جماعات مختلف مذهبی از کافی است که هر یک از گروه

مردم برای حفظ ، به تعبیریشان را حفظ و پاسداری نمایند. باشند تا در کنار هم، ایمان پیروان

شان باشند؛ آنها مذهبهم همسایگانشان نیازی ندارند تا همة و نگاهداشت اعتقادات مذهبی

با از این رو، اعتبار ادیان و مذاهب . نیاز دارنداز حیث مذهبی فقط به یکسری از دوستان همفکر 

د؛ چون اعضای هر گروة مذهبی گیروجود تکثر یا تنوع مذهبی در جامعه مورد چالش قرار نمی

که آنان نیز به  رغم حضور دیگرانیشان متعهد باشند، علیتوانند کاماًل بر ایمان مذهبیمی

پارادایم جدیدِ اقتصاد/بازار  استداللهمان اندازه متعهد به یک مذهب دیگر هستند. در مجموع، 

آن که انحصار  مبنی بردین آن است که ایدة سایبان مقدس در پارادایم قدیم سکوالریزاسیون 

دارد، و نهاد دین را در جامعه سرزنده نگه می ،دینی است که دینداری افراد را پرشور و حرارت

نهفته است.  تکثر یا تنوعدین در  ؛ کلید شور و حرارت مذهبی و قدرتمندیکاماًل غلط است

بیشتر و  تبلیغی هایفعالیت به مذهبی کارآفرینان بسیج است که موجبتکثر/تنوع مذهبی 

 ،استارک و کورکوران؛ ۲010 ،بریجو بین ایاناکن) گرددمی پیروان بیشتر جذب تر برایمتنوع

۲019 .) 

دو  شناسی دینجامعهدر حوزة  دو رویکرد نظری رقیب هایدر مجموع و بر اساس استدالل

با التزام دینی قابل استنتاج است: تکثر/تنوع مذهبی در خصوص چگونگی ارتباط  فرضیة متضاد

 با التزام دینی همبستگی منفیتکثر/تنوع مذهبی آن است که بین  فرضیة تز سکوالریزاسیون

با التزام تکثر/تنوع مذهبی فرضیة مدل بازار دین این است که بین  که، حالی وجود دارد؛ در

 وجود دارد. دینی همبستگی مثبت

 تحقیق روش -۳

، بحث پیرامون آن در باشدمی 1های اجتماعیصفت سیستمتکثر/تنوع مذهبی نرخ از آنجا که 

باشد. به همین دلیل و با بحثی در سطح کالن و نه در سطح خُرد )کنشگران فردی( میواقع 
 

واحدهای جغرافیاایی باا قلمروهاای محیطای کاه های کالن اجتماعی عبارتند از های اجتماعی یا واحدسیستم -1

ها و ها، اساتانکنناد؛ همچاون منااطق شاهری، شاهرها، شهرساتانجمعیتی از افراد و خانوارها در آنجا زندگی می

 کشورها.
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 برای وارسی تجربی فرضیاتِ 1توجه به اصلِ لزومِ تناسبِ روش با موضوع، از روش تطبیقی کمّی

های تحقیق در ترین وجه ممیزة روش تطبیقی از سایر روشاستفاده گردید. مهم این تحقیق

به عنوان  ها(ارت از بکارگیری و استفاده از واحدهای کالن اجتماعی )سیستمعلوم اجتماعی عب

های های عملی در وجود و دستیابی به دادهواحد تحلیل است. از سویی دیگر، محدودیت

در ایران باعث گردید که واحد تحلیل این مطالعة تکثر/تنوع مذهبی مناسب برای متغیر 

تطبیقی »عبارت بهتر، روش تحقیق این مطالعه  قرار دهیم. به« استان»تطبیقی را 

برای مقایسة کمّی  ۲ های جمعی )اعم از سیستمی و تجمیعی(است که از داده« کشوریدرون

واحد »بنابر این، ها( استفاده نموده است. واحدهای کالن اجتماعی در ایران )یعنی استان

های از دادهبوده که « ایران»و « ستانا»به ترتیب  در مطالعة حاضر« سطح تحلیل»و  «تحلیل

)آخرین سرشماری در ایران( برای تحلیل نهایی استفاده گردیده است.  139۵ثانویة سال 

 .شدد نسازی هر متغیر تشریح خواهذیل مفهوم ها،مشخصات این داده

 سازی متغیرهاعملیاتی -۳-۱

 التزام دینی: الف( متغیر وابسته

توان آن را به دو نوع میتعلق و تعهد به تعالیم و دستورات دین است که  منظور از التزام دینی،

عینی و ذهنی تقسیم نمود. التزام عینی ارجاع دارد به کلیة رفتارها و اعمال معطوف به  التزامِ

اند. خداوندکه توسط سازمان مذهبی مشروع در جامعه، مشخص و توصیف شدهامر قدسی یا 

مشارکت در اعمال دینی معی جفردی و های ارندة کلیة صورتیک چنین رفتارهایی دربرد

تأیید شده توسط  یهاتبیینتوصیفات و است. التزام ذهنی دربردارندة اعتقاد به و/یا شناخت از 

 ،و داشتن عواطف و احساسات مساعد نسبت به آن است )استارک و فینک مذهبییک سازمان 

های ایران، اتفاق مردمان ساکن در استانبهدینِ اکثریت قریب از آنجا که، البته(. 103: ۲000

در مطالعة حاضر، به این دین اختصاص یافت. « التزام دینی»سازی ، مفهومباشدمیدینِ اسالم 

نظرگرفته شد، این تحقیق در در التزام دینی هایی که برای سنجش شاخص/معرفبدین ترتیب، 
 

1- Quantitative Comparative Method 

شدة افاراد اسات کاه از های تجمیعشوند. نوع اول، دادههای جمعی در علوم اجتماعی به دو نوع تقسیم میداده -۲

یابند؛ مثل، نرخ خودکشای، گیری به سطح سیستم ارتقاء میگیری یا میانگینهای آماری مثل نسبتطریق شاخص

هاای سیساتمی اسات ثالهم. نوع دوم، دادهنسبت تحصیلکردگان دانشگاهی به کل جمعیت، نسبت نمازخوانان، و ام

ثبااتی هاای مرباوط باه بیباشاند؛ مثال، دادهها یا واحدهای قلمرویی و نه افراد میکه بطور مستقیم صفت سیستم

 شدن، و امثالهم. سیاسی، شهرنشینی، ترکیب طبقاتی، نابرابری اجتماعی، تراکم جمعیت، صنعتی
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شرکت در نماز »؛ «روزه گرفتن»، «نماز خواندن»؛ «نتالوت قرا»عبارت بودند از میزان 

؛ «اعمال در آخرت اعتقاد به محاسبة»و  برای التزام عینی؛« حضور در مسجد»؛ و «جماعت

 برای التزام ذهنی.  « احساس نزدیکی به خدا»؛ و «یتوکل به خدا در انجام امور مهم زندگ»

های ایرانیان، موج ها و نگرشارزش پیمایش»از  های التزام دینیمربوط به متغیرهای داده

قابل تعمیم  ترین جمعیتِگسترده ،نفری 1۴906اخذ گردید که با حجم نمونة  (139۵« ) سوم

بصورت  ی سطح سیستمیها. دادههای کشور را زیر پوشش برده بودبه هر یک از استان

التزام های شاخص/معرفاستان ایران به  31تجمیعی از درصد پاسخگویانی که در هر یک از 

التزام های شاخص/معرفبه  ؛ و«زیاد و خیلی زیاد»پاسخ ذهنِی دینی )اعتقاد و احساس دینی( 

 داده بودند، بدست آمد.« اکثر اوقات و همیشه»پاسخ عینیِ دینی )اعمال دینی( 

 مذهبی تکثر یا تنوع: ب( متغیر مستقل

های داللت بر تعداد بنگاهتکثر/تنوع مذهبی  دین،پردازان اصلی تئوری بازار بنا به تعریف نظریه

هایی که سهم یک جامعه دارد. هر چه تعداد بنگاهیا بازار مذهبی مذهبی فعال در اقتصاد دین 

بیشتر خواهد بود  تکثر یا تنوعقابل توجهی در این بازار دارند، بیشتر باشد؛ میزان یا درجة 

نیست در صورتی که بازار دین یک کشور شامل  (. البته، معلوم198: ۲000)استارک و فینک 

توانی باشد که اکثریت یک یا دو جماعت دینی گسترده و هر تعداد ادیان رقیب ضعیف و کم

مشتری فردی،  یاکننده داشته باشند و دایرة انتخاب مصرفجامعه، امکان دسترسی به آنها را ن

دانست. به همین سبب، یا متکثر متنوع بسیار محدود باشد، بتوان این جامعه را از لحاظ دینی 

درصد ساکنان،  99های ایران بیش از در همة استان ، چوناگر مبنا را دین اسالم در نظر بگیریم

تنوع دینی اساسًا موضوعیت پیدا تکثر یا ( 1۵9: 139۵ سالنامه آماری کشورباشند )مسلمان می

وقتی دو نوع مذهب اصلی در درون دین باشیم. ولی، کند و ما با انحصار دینی روبرو مینمی

نسبت  های ایران از حیثمذهب تشیُّع و مذهب تسنُّن را مدنظر قرار دهیم، استان اسالم، یعنی

 ساکنین شیعه و سنی یا تنوع مذهبی واجد واریانس خواهند شد.

منتشر  ها، الزم به ذکر است که متأسفانه در ایران اطالعات آماری رسمیدر خصوص داده

از تعداد پیروان دو مذهب اصلی دین اسالم، یعنی تشیُّع و تسنُّن در هیچ سطحی )ملی،  دهش

یک چنین سوالی در اساسًا نیز  139۵استانی، شهرستانی، ...( وجود ندارد و در سرشماری سال 

هایی رجوع کردیم که در ناگزیر به دادهاز این رو، به . گنجانیده نشده بودها پرسشنامه

«  های ایرانیان، موج سومها و نگرشارزش پیمایش» ،ن پیمایشِ مّلی کشور یعنیتریوسیع
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سایر نسبت  ،ها، بجز دو مذهب شیعه و سنی. در این مجموعه دادهه بودبدست آمد( 139۵)

 . مدنظر قرار گرفته بودنیز ساکن در ایران های مذهبی اقلیت

از شاخص های کشور در هر یک از استانتکثر/تنوع مذهبی برای مشخص نمودن میزان 

شناسان برای سنجش میزان استفاده شد که مدتهاست توسط اقتصاددانان و جامعه 1هرفیندال

ر. ک. به: شود )ها در یک سیستم اجتماعی بکار گرفته میتمرکز در بازار یا میزان تنوع گروه

شاخص فرمول (. ۲011؛ نوریس و اینگلهارت ۲00۲؛ وآس و همکاران 1969الیبرسون 

    است: ذیل شرح به هرفیندال

S1 = شاخص هرفیندال
2 + S2

2 + S3
2 + …+ Sn

2 

S  عبارتست از نسبت یا درصد سهم یک بنگاه در بازار. در بازار دین نیز هر یک از مذاهب یا

از کنند. شان در یک منطقه، سهمی متناسب پیدا میاجتماعات مذهبی بر اساس تعداد پیروان

شاخص هرفیندال عبارتست از حاصل جمع مجذور سهم مذاهب مختلف در یک بازار این رو، 

از یک منهای نتیجة فرمول شاخص هرفیندال « مذهبی تکثر یا تنوع»شاخص در نهایت، دین. 

ای بین صفر )هنگامی که فقط یک گروه مذهبی منفرد آید. این شاخص در دامنهبدست می

وجود دارد( تا کمی مانده به یک )هنگامی که تعداد زیادی از مذاهب وجود دارند که سهم 

دد بدست آمده بزرگتر باشد، میزان باشد. هر چقدر عدارند( در نوسان میدر بازار دین مساوی 

 بیشتر خواهد بود.تکثر/تنوع مذهبی 

 ج( متغیرهای کنترل

تغییری کاذب تمایز علّّیت واقعی از هم برهاست که تأکیدش را تحقیق علّی در سنت کمّی مدت

کنترل آماری برای حذف اثرات متغیرهای مزاحم و دستیابی به  این مهم از طریق گذاشته است.

هنگامی که فرد بدنبال برآورد اثر یک متغیر پذیرد. بیشتر صورت می ۲ی با اعتبار درونینتایج

ای یا غیرآزمایشی است، بالفاصله مستقل بر روی متغیر وابسته در زمینة یک مطالعة مشاهده

ثابت نگه داشته شوند. کنترل شده یا شود که چه متغیرهای دیگری باید این پرسش مطرح می

معناداری »و « شدت رابطه»هر دو جنبة ضریب تأثیر علّی یعنی  بدان دلیل است که ،این

توانند از اساس تغییر یابند. شوند، میآماری هنگامی که متغیرهای دیگری وارد مدل « آماری

اگر فرد بخواهد برآورد درستی از تأثیر خالص یک متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته بدست 

 

1- Herfindahl index 

2- Internal validity 
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 -شوندشناخته می ۲ها، و یا مزاحم1هاها، مقارنهکه بعنوان کوواریته –ای دیگر این متغیره ،آورد

باید کنترل شوند. هدف از انجام این کار، نفی یا ابطال آن نیست که متغیرهای کنترلی، علل 

مسئول تأثیر  ،متغیر وابسته هستند؛ بلکه، نفی کردن این احتمال است که متغیرهای کنترلی

(. به همین دلیل ۴۲۲: ۲008 ،یر مستقل بر روی متغیر وابسته باشد )ماهونیمشاهده شدة متغ

تحقیق ضروری دیده شد که چند متغیر تأثیرگذار روی درونی نتایج این و برای افزایش اعتبار 

 کنترل نماییم.  راالتزام دینی 

ه دهد کشناسی دین بویژه پارادایم سکوالریزاسیون نشان میمروری بر ادبیات جامعه

« اجتماعی-توسعة اقتصادی»گذار بر التزام دینی در سطح سیستمی، ترین متغیر تأثیرمهم

های سکوالریزاسیون در سطح بینی استنباط شده از مفاد تئوریپیشبه عبارت دیگر،  است.

تر یافتهتوسعههای کمتر به سمت استانیافتههای توسعهسیستمی آن است که هر چه از استان

تر و التزام دینی بیشتر خواهد بود. در این مطالعه، سازة توسعة م، حضور دین پررنگحرکت کنی

شناسی یعنی، سرانه ها بر اساس چهار شاخصة اصلی در ادبیات جامعهاجتماعی استان-اقتصادی

شدن )نسبت شاغالن بخش صنعت به ، صنعتی3های ایرانتولید ناخالص داخلی واقعی در استان

)نسبت جمعیت ساکن در شهرها به کل جمعیت شدن در هر استان(، شهریکل جمعیت فعال 

بر اساس  تر(ساله و بیش 6نسبت تعداد افراد باسواد استان به جمعیت و نرخ باسوادی )استان( 

البته، از آنجا های آماری مرکز آمار ایران مورد سنجش قرار گرفت. های موجود در سالنامهداده

ترکیبی معموالً نقش یا وزن یکسانی در سنجش مفهوم مورد نظر های یک شاخص که معرّف

بر  های مذکوراز ترکیب وزنی سنجهنیز ها اجتماعی استان-توسعة اقتصادیندارند، شاخص 

ها پس از استاندارد کردن نمرهدر تحلیل عاملی  ۴«های اصلیتحلیل مؤلفه»اساس تکنیک 

  ساخته شد.

که با ساخته شد « فقر و نابرابری»ترکیب دو متغیر در مطالعة حاضر از متغیر دوم کنترلی 

شناسی دین، در جامعه سکوالریزاسیونو های محرومیت توجه به مضمون اصلی تئوری

، هاهای این تئورید. مطابق با استداللنباشترین عامل تأثیرگذار بر التزام دینی میمهم

در میان فقرا، تنگدستان و کاًل اقشار محروم جامعه  دین و دینداریبیشترین نفوذ و شیوع 

هایشان را جبران آورد و آنان را تسلی بخشیده و ناکامی، زیرا دین برای آنها آرامش میاست

 

1- Concomitants  

2- Confounders  

 .139۷های کشور مراجعه کنید به: صالحی برای آشنایی با چگونگی محاسبة این شاخص در سطح استان -3

4- Principal Component Analysis 
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واحدهای کالن اجتماعات یا باشیم در  کند. از این رو، کامالً منطقی است که انتظار داشتهمی

و برعکس، کمترین تری داشته باشد ن حضور پررنگدی ،اجتماعی که میزان فقر بیشتر باشد

میزان حضور دین متعلق به اجتماعات یا واحدهای کالن اجتماعی باشد که واجد کمترین نرخ 

با جرح و تعدیل نظریة سنتی ( ۲011همچنین، نوریس و اینگلهارت ) فقر هستند.

های منبعث از از دادهکه  شانکشوریبیندر تحقیق سکوالریزاسیون و ذیل همین پارادایم، 

تأثیرات معنادار نابرابری اقتصادی را بر  ،استفاده نموده بودند 1«هاارزش پیمایش جهانی»

ها بر اساس ترکیب استان« فقر و نابرابری»در این مطالعه، سازة  نشان دادند.دینداری جامعوی 

با استفاده از در هر استان « ضریب جینی»و « نرخ فقر یا درصد فقرا»عاملی دو شاخص 

دفتر جمعیت، ( و 139۷)آذر  های مجلسهای دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشگزارش

  ساخته شد.( 139۵نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران )

 پژوهش هاییافته -4

های های کشور در هر یک از مقیاسجایگاه استانارایة تصویری کلی از منظور در ابتدا و به

نمره را از هر یک  ترینتحقیق، در جدول زیر، میانگین پنج استانی که باالترین و پایین

برای سهولت بیشتر در اند، مشخص شده است. شایان ذکر است که های تحقیق اخذ نمودهسازه

های تحقیق، نمرات بدست آمده از هر یک از یر نمودن سازهپذتفسیر نتایج و همچنین مقایسه

ای جرح و تعدیل شد که ( به گونه۲6۷: 13۷6، ها براساس فرمولی )ر.ک. به: دواساین مقیاس

 )باالترین میزان( قرار گیرند. ۲0ترین میزان( تا ای بین صفر )کمدر دامنه

ند که از میان پنج استانی که داللت بر این واقعیت دار 1های مندرج در جدول یافته

اند فقط یکی )سیستان و بلوچستان( جزو بیشترین میزان تکثر/تنوع مذهبی را داشته

هایی بوده است که باالترین نرخ دینداری را داشته است. همچنین، از میان پنج استانی استان

هایی با ان( جزو استانها )گلستاند، یکی از استانکه بیشترین میزان تکثر/تنوع مذهبی را داشته

ترین نرخ دینداری بوده است. جالب این که، این دو استان )سیستان و بلوچستان، پایین

اند؛ ولی در یکی اند که باالترین میزان فقر و نابرابری را داشتههایی بودهگلستان( جزو استان

 نرخ دینداری، بیشینه است و در دیگری، کمینه.  

 

4- World Value Survey  
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 (N  =۳۱)های تحقیق میانگین نمرة پنج استان واقع در کرانة باال و پایین سازه :۱جدول 

ان
تا

اس
   

ن 
ریا

الت
با

 ها

 کل دینداری مذهبی تکثر/تنوع نابرابری فقر و انسانی توسعة

 میزان استان میزان استان میزان استان میزان استان

 99/19 تهران
سیستان و 

 بلوچستان
 99/19 آذربایجان غربی 99/19

سیستان و 

 بلوچستان
99/19 

 98۲/18 گلستان 30۴/1۴ اصفهان
سیستان و 

 بلوچستان
 ۲۲1/19 بوشهر ۵۴/19

 8۴3/1۷ زنجان 31/19 گلستان 69۵/1۵ کرمان ۴۵6/13 یزد

 63۲/16 همدان ۴3/1۴ هرمزگان ۵۷۷/13 هرمزگان ۲1۲/1۲ سمنان

 611/16 یزد ۵۷/13 کردستان ۲۴۷/1۲ قم 6۵3/11 بوشهر

ن
ای

پای
ان

تا
اس

   
ن

ری
ت

 ها

 کل دینداری مذهبی تکثر/تنوع نابرابری فقر و انسانی توسعة

 میزان استان میزان استان میزان استان میزان استان

سیستان و 

 بلوچستان
 01۵/0 گلستان 000/0 اردبیل 001/0 یزد 00۴/0

 01۲/۴ فارس 000/0 قم 80۲/1 مازندران ۵18/3 کردستان

آذربایجان 

 غربی
0۷8/۴ 

کهگیلویه و 

 بویراحمد
 0۷۵/۴ البرز 000/0 مرکزی ۷۵1/۲

خراسان 

 شمالی
 1۵9/0 همدان ۷۵۴/۲ البرز 816/۴

آذربایجان 

 شرقی
۴9۴/۵ 

 8۵3/۲ اردبیل 38۴/۵ اردبیل
کهگیلویه و 

 بویراحمد
 ۷60/۵ کرمانشاه ۲39/0

موش کرد که هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون یا وارسی تجربی دو هذا، نباید فرامع   

شناسی دین در خصوص چگونگی ارتباط تکثر/تنوع مذهبی با التزام فرضیة متعارض در جامعه

باشد. از آنجا که برخی دینی در بافت جمعیت مسلمانان و قلمروی کشور ایران می

 شان نشان دادند که الگوی ارتباطکشوریشناسان دین در تحقیقات تطبیقی یا بینجامعه

است )فاکس و « اعتقادات دینی»متفاوت با « اعمال و مشارکت دینی»تکثر/تنوع مذهبی با 

های این تحقیق نیز بصورت تفکیکی برای سه متغیر وابسته )التزام دینی (؛ یافته۲008 ،تابوری

شود. شایان ذکر است که برای وارسی ذهنی؛ التزام دینی عینی؛ و التزام دینی کل( ارائه می

تر چگونگی ارتباط تکثر/تنوع مذهبی با انواع التزام دینی در ایران هنگامی که دو شاخص دقیق

کنترل شوند، از مدل آماری رگرسیون استفاده « فقر و نابرابری»و « اجتماعی-اقتصادیتوسعة »
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شد که از توان بسیار باالیی برای آزمون فرضیات در علوم اجتماعی برخوردار است. در ابتدا، 

های نتایج تحلیل رگرسیون التزام ذهنی دینی )اعتقادات و عواطف دینی(  به همراه همبستگی

 کی در جدول ذیل ارائه شده است.ساده و تفکی

یافتگی و فقر و توسعه با کنترلتکثر/تنوع مذهبی رگرسیون التزام ذهنی دینی بر  :2جدول 

 (N  =۳۱) نابرابری

 متغیرهای مستقل

 و کنترل

همبستگی 

 مرتبة صفر

 همبستگی

 تفکیکی

ضریب ساده 

 رگرسیون

ضریب 

استاندارد 

 رگرسیون

 مقدار
T 

 معناداری
T 

1 
 تکثر یا تنوع

 مذهبی
0۵/0- 0۲/0- 18/0- 03/0- 11/0- 91/0 

 66/0 -۴۵/0 -10/0 -10/0 - -08/0 یافتگیتوسعه ۲

 ۴۴/0 -۷9/0 -1۷/0 -1۷/0 - -1۷/0 فقر و نابرابری 3

 000/0 ۴6/۴ 38/6مقدار ثابت)عرض از مبدأ( =  

 Fمعناداری                         Fمقدار                      ضریب تعیین               همبستگی چندگانه   

            ۲0/0                                   0۴/0                                     36/0                                  ۷8/0 

 ۲0/0دهد که اوالً، ضریب همبستگی چندگانه معادل نشان می ۲نتایج مندرج در جدول 

اجتماعی؛ -توسعة اقتصادی مذهبی، تنوع/تکثرمحاسبه گردیده که مبیّن آن است که سه متغیر 

همبستگی و  های ایرانصدم با التزام ذهنی دینی در استان ۲0طور همزمان و فقر و نابرابری به

محاسبه گردیده  0۴/0( نیز معادل ۲Rاند )= ارتباطی ضعیف(. ثانیاً، ضریب تعیین )ارتباط داشته

های ایران توسط درصد از واریانس التزام ذهنی دینی در استان ۴که بدین معناست فقط 

اجتماعی؛ و فقر و نابرابری -توسعة اقتصادی مذهبی، تنوع/تکثرترکیبی خطی از سه متغیر 

 Fباشد. نسبت میدرصد باقیمانده، متعلق به عوامل دیگر )و خطا(  96شود و توضیح داده می

محاسبه گردیده که از  36/0( معادل ۲Rمشاهده شده برای آزمون معناداری ضریب تعیین)

 (.P=  ۷8/0) دار نبوده استلحاظ آماری نیز معنی

های مربوط به همبستگی تفکیکی و ضرایب رگرسیون حکایت از آن دارند که تأثیر یافته

؛ گرچه است بوده کاهشیهای ایران بر التزام ذهنی دینی در استانتکثر/تنوع مذهبی خالص 

( و از لحاظ آماری نیز -03/0و بتا=  -0۲/0میزان تأثیرش، بسیار اندک )ضریب تفکیکی= 

 شانواقعی بودنتوان به اصالً نمیکه به معنای آن است که ( = P 91/0) باشدمیغیرمعنادار 
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با التزام ذهنی دینی )اعتقادات و تکثر/تنوع مذهبی ارتباط عدماعتماد نمود. این یافته، کاًل بر 

 های ایران داللت دارد.عواطف دینی( در استان

 19/0 معادل چندگانه همبستگی ضریب اوالً، که دهدمی نشان 3 جدول در مندرج نتایج

 اجتماعی؛-اقتصادی توسعة مذهبی، تنوع/تکثر متغیر سه که است آن مبیّن که گردیده محاسبه

 در( مذهبی رفتارهای و اعمال) دینی عینی التزام با صدم 19 همزمان طوربه نابرابری و فقر و

 نیز( ۲R) تعیین ضریب ثانیاً،(. ضعیف ارتباطی)=  اندداشته ارتباط و همبستگی ایران هایاستان

 در دینی عینی التزام واریانس از درصد ۴ فقط معناست بدین که گردیده محاسبه 0۴/0 معادل

-اقتصادی توسعة مذهبی، تنوع/تکثر متغیر سه از خطی ترکیبی توسط ایران هایاستان

 و) دیگر عوامل به متعلق باقیمانده، درصد 96 و شودمی داده توضیح نابرابری و فقر و اجتماعی؛

 3۵/0 معادل( ۲R)تعیین ضریب معناداری آزمون برای شده مشاهده F نسبت. باشدمی( خطا

 (.P=  ۷9/0) است نبوده دارمعنی نیز آماری لحاظ از که گردیده محاسبه

های مربوط به همبستگی تفکیکی و ضرایب رگرسیون حکایت از آن دارند که تأثیر یافته

؛ گرچه است بوده افزایشیهای ایران بر التزام عینی دینی در استانتکثر/تنوع مذهبی خالص 

( و از لحاظ آماری نیز غیرمعنادار 1۵/0و بتا=  11/0میزان تأثیرش، اندک )ضریب تفکیکی= 

با التزام عینی دینی تکثر/تنوع مذهبی ارتباط (. این یافته نیز بر عدم= P ۵۷/0) باشدمی

 های ایران داللت دارد.)اعتقادات و عواطف دینی( در استان

یافتگی و فقر و توسعه با کنترلتکثر/تنوع مذهبی رگرسیون التزام عینی دینی بر  :۳جدول 

 (N  =۳۱) نابرابری

 متغیرهای مستقل

 و کنترل

همبستگی 

 مرتبة صفر

 همبستگی

 تفکیکی

ضریب ساده 

 رگرسیون

ضریب 

استاندارد 

 رگرسیون

 مقدار
T 

 معناداری
T 

1 
 تکثر یا تنوع

 مذهبی
19/0 11/0 9۲/0 1۵/0 ۵۷/0 ۵۷/0 

 ۷8/0 -۲8/0 -0۷/0 -0۷/0 - -1۴/0 یافتگیتوسعه ۲

 9۴/0 0۷/0 0۲/0 0۲/0 - 08/0 فقر و نابرابری 3

 001/0 6/3 1۵/۵مقدار ثابت)عرض از مبدأ( =  

 Fمعناداری                         Fهمبستگی چندگانه            ضریب تعیین                           مقدار 

                 19/0                              0۴/0                                      3۵/0                             ۷9/0 
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 1۵/0دهد که اوالً، ضریب همبستگی چندگانه معادل نشان می ۴نتایج مندرج در جدول 

-توسعة اقتصادی مذهبی،محاسبه گردیده که مبیّن آن است که سه متغیر تکثر یا تنوع 

لی در صدم با التزام دینی ک 1۵طور همزمان اجتماعی؛ و فقر و نابرابری در سطح سیستمی به

( نیز ۲Rاند )= ارتباطی ضعیف(. ثانیاً، ضریب تعیین )های ایران همبستگی و ارتباط داشتهاستان

درصد از واریانس التزام دینی کلی در  ۲محاسبه گردیده که بدین معناست فقط  0۲/0معادل 

-توسعة اقتصادی مذهبی،های ایران توسط ترکیبی خطی از سه متغیر تکثر یا تنوع استان

درصد باقیمانده، متعلق به عوامل دیگر )و  98شود و تماعی؛ و فقر و نابرابری توضیح داده میاج

 ۲1/0( معادل ۲Rمشاهده شده برای آزمون معناداری ضریب تعیین) Fباشد. نسبت خطا( می

 (.P=  88/0) دار نبوده استمحاسبه گردیده که از لحاظ آماری نیز معنی

های مربوط به همبستگی تفکیکی و ضرایب رگرسیون حکایت از آن دارند که تأثیر یافته

های ایران افزایشی بوده است؛ گرچه خالص تکثر/تنوع مذهبی بر التزام دینی کلی در استان

( و از لحاظ آماری نیز غیرمعنادار 0۷/0و بتا=  0۵/0میزان تأثیرش، اندک )ضریب تفکیکی= 

ارتباط تکثر/تنوع های پیشین، این یافته نیز کامالً بر عدم(. همانند یافته= P ۵۷/0باشد )می

 های ایران داللت دارد. مذهبی با التزام دینی کلی )اعتقادات + عواطف + اعمال دینی( در استان

یافتگی و فقر و توسعه با کنترلتکثر/تنوع مذهبی رگرسیون شاخص التزام دینی بر  :4جدول 

 (N  =۳۱) نابرابری

 متغیرهای مستقل

 و کنترل

همبستگی 

 مرتبة صفر

 همبستگی

 تفکیکی

ضریب ساده 

 رگرسیون

ضریب 

استاندارد 

 رگرسیون

 مقدار
T 

 معناداری
T 

1 
تکثر یا تنوع 

 مذهبی
08/0 0۵/0 ۴۴/0 0۷/0 ۲۷/0 ۷9/0 

 6۷/0 -۴3/0 -10/0 -10/0 - -13/0 یافتگیتوسعه ۲

 68/0 -۴۲/0 -09/0 -09/0 - -0۵/0 فقر و نابرابری 3

 000/0 10/۴ 90/۵مقدار ثابت)عرض از مبدأ( =  

                 Fمعناداری                        Fهمبستگی چندگانه            ضریب تعیین                         مقدار 

1۵/0                                 0۲/0                                   ۲1/0                                88/0 

 گیریبحث و نتیجه -۵

با التزام ی تکثر/تنوع مذهبرابطة میان آزمون های مربوط به طور که مشاهده شد، یافتههمان

از هیچیک  نشان داد که استانیبینکشوری و تحلیل تطبیقی درون با روش کمّیِدینی در ایران 
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واقع تأیید  موردشناسی دین رقیب در جامعهفرضیة متعارض منبعث از دو پارادایم دو 

در سنت کمّی یک فرضیة علّی  تأیید هر دو معیار الزم برایدلیل آن، این است که ند. شونمی

اند. میزان تأثیر قبولی نشدهواجد حدنصاب قابل« معناداری آماری»و « شدت رابطه»یعنی 

اندک و از لحاظ های تحلیل رگرسیون، در همة مدل با التزام دینیتکثر/تنوع مذهبی خالص 

کنترل بعد از در التزام ذهنی )اعتقادات و عواطف مذهبی( . با وجود این، آماری غیرمعنادار بود

مغایر تکثر/تنوع مذهبی تأثیر خالص « فقر و نابرابری»و « اجتماعی-توسعة اقتصادی»متغیرهای 

گرچه اهای سکوالریزاسیون، منفی بود؛ بینی تئوریبا انتظار تئوری بازار دین و در راستای پیش

ینی )رفتارها در التزام ع .میزان تأثیرش، بسیار اندک و از لحاظ آماری نیز غیرمعنادار بوده است

مطابق با انتظار تئوری بازار دین و مغایر با تکثر/تنوع مذهبی و اعمال مذهبی( تأثیر خالص 

های سکوالریزاسیون، مثبت بوده؛ گرچه میزان تأثیرش، اندک و از لحاظ آماری نیز تئوری

تکثر/تنوع در التزام دینی کلی )ذهنی + عینی( تأثیر خالص  سرانجام، .غیرمعنادار بوده است

های سکوالریزاسیون، مثبت بوده؛ مطابق با انتظار تئوری بازار دین و مغایر با تئوریمذهبی 

های گرچه میزان تأثیرش، اندک و از لحاظ آماری نیز غیرمعنادار بوده است. همة این یافته

ایران  و التزام دینی درتکثر/تنوع مذهبی بر عدم ارتباط واقعی میان دو متغیر داللت آماری 

قابلیت توضیح تکثر/تنوع مذهبی . به عبارت دیگر، متغیر داشته استاستانی بصورت مقایسة بین

 . نداشته استهای ایران را تغییرات التزام دینی در استانواریانس یا و تبیین 

با التزام تکثر/تنوع مذهبی ارتباط میان های تحقیق حاضر مبنی بر عدمالبته، شاید یافته

در طور که همان الوصف،در ایران باشد. معتکثر/تنوع مذهبی شی از واریانس اندک نادینی 

 با مشارکت دینیتکثر/تنوع مذهبی میان  معطوف به ارتباط تحلیل آماری 193 برجامع مروری 

( مثل تحقیق مورد ۴۷درصدشان ) ۲۵های مربوط به ، یافتهنشان داده شد در کشورهای غربی

آنها واجد ضریب همبستگی مثبت مورد  ۲6ارتباط واقعی؛ که از عدم بوده است حاضر عبارت

چاوز و گورسکی اند )شان واجد ضریب همبستگی منفی غیرمعنادار بودهتای ۲1غیرمعنادار و 

 مسلمان های مطالعة حاضر در بافت کشوریافته توان اظهار نمود کهنمی پس، .(۲6۴: ۲001

چون این ایران مغایرت کاملی با ادبیات پژوهشی این حوزة مطالعاتی داشته است. با این حال، 

مطالعه، اولین مطالعة تجربی در خصوص ارتباط تکثر/تنوع مذهبی با التزام دینی در ایران 

شود؛ همواره در معرض چالش و تجدید نظر در پرتوی تحقیقات بیشتر بویژه با محسوب می

 دید و معتبرتر خواهد بود.های جداده
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